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 1פר מנחם אורפדאחרבון־ של האבודים הגשרים
 ם1של את מסרס בנימין ה. קולינארי כמארטיר

רייך אשר של הבשלות מאגנו□ לכדורי קתצרט עליכם
מקור

מיניות הזיות
 נדירה תופעה הוא אורפז יצחק המחבר
 החליט שנים כמה לפני הישראלית. בסיפורת

 את לעצמו השיב ראשון וכצעד למקורותיו, לשוב
 היו נוספים סופרים אילו איורבוך. ילדותו שם

 הישראלי והשירה הסיפרות עולם היה כן, עושים
 שמירקים־שמיר, משה כמו: שמות מכיל
 קמרשטיין־ גנימין שטינמן־שחס, נתן

 נתן סויפר־עמיחי, יהודה תמוז,
וכהנה. כהנה ועוד זיידלגךזך

 אורפז, סותר העלם(•) שלו החדש ברומן
 כשהוא למקורות, שיבתו את כתיבתו, בנושאי

 80ה־ שנות של הטיפש־עשרה בני בדור דבק
מילחמת־הלבנון. של בישראל

 דורו, שבסופרי המוכשרים מן שהוא אורפז,
 על עולה שלו, הכתיבתי שבפוטנציאל סופר
 — יהושוע וא.ב. עוז עמום קניוק, יורם

 הנמוך הסיפרותי כושר־הריכוז בעל גם .הוא
 היה אורפז יצחק אילו אחרות, במילים ביותר.

 היה שמו — לשמה ראויה עריכה בספריו עובר
 הסיפורת מחברי רשימת בראש מתנוסס

העכשווית. הישראלית
 מכלה הרב הסיפרותי כישרונו שאת אלא

יצירה לכדי מביאה שאינה פזיזה, בכתיבה אורפז

אורסז סופר
בנחיריים צמר־גפן

 אורפז של למיגרעת.זו לשמה. ראויה סיפרותית
 מגילו להתעלם והבולט השקוף ניסיונו מצטרף

 גבוה במינון לגלות ניתן התוצאה את המתקדם.
בהעלם. למדי

 בתל־אביב, בעיקרה מתרחשת העלם עלילת
 הקרובה. והסביבה מילאנו כיכר אבן־גבירול, בין

 כשהוא בגוף־ראשון, הסיפור את מביא גיבורו
 איזי עתליה, חבריו, של מעולמם מעט חושף

 משמשת עתליה של דמותה ואחרים. אורנן,
 עלילת לעיקר וסיפרותית תיאורית כמטריה
 לצבא, גיוסו סף על הוא הגיבור־המספר הרומן.

 על המעיד עולם הוא מתאר שהוא והעולם
 לגיל מעל להתעלות הסופר של אי־יכולתו
 הזיותיו את בפורמאלין משמר הוא שבו העלומים,
המעיות.

 היא בהעלם ביותר הבולטת המיגבלה
לדור כסופר השייך אורפז, של גילו מיגבלת

רפז יצחק ;•) או  הספר<ה העלס; - אוורבוך-
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 האשה של השיחרור־המיני שפעמי דור תש״ח,
 הגשים גלריית — התוצאה עריו. הגיעו לא

 היה שוביניסט־גברי שרק גלריה, היא בהעלם
 אבסורד־ בבחינת היא שהתוצאה כך לתארה, יכול

טיפש־עשרה. בן הוא המספר שהרי סיפרותי,
 יהלי מפי המספר מתאר הפתיחה בפרק כבר

 דדים מיתולוגית, זאבה כמו היא שעתליה
 ועד העולם... בל את להיניק מוכנה והיא מלאים
 של כשהפטמות דדים אותם מתוארים מהרה

 ואז אותן... מלקק ואני לטפטף מתחילות עתליה
 אמא של השדיים אם מעניין השאלה: מגיעה

 עתליה... של השדיים כמו לפעמים, מטפטפים
 באמצעות אורפז, מעמיד עתליה שדי ומול

 הארובה של הבנאלי הפאלי הדימוי את המספר,
 של גברותו מתמלאת מהרה ועד רידינג, של

 היא המחבר: תיסכולי באמצעות המסביר המספר,
 והחליקה שלי הפץ על שלה הלחי את הניחה
בעדינות... אותה

 עד לגילויו מגיע הנשים, דחיית שמרכיב אלא
 כמו אותה חשתי קודם, שלה, הלחי מהרה,

 מגיעים ועתליה, המספר עלילות פומפיה...
 של המתקדם גילה מפאת כאשר נוסף. לשיא

 כאילו מרגישה אני לו מסבירה היא עתליה,
 ועל גופי על השפיר מי עוד כאילו אותך, ילדתי

 שנשמע בקול לו אומרת היא והלאה, גופך...
מיוחד. משהו אתה הרחם: מן ישר יוצא

 נכשל שאורפז בשורה גם ישנה בהעלם
 המחבר, בלשון היא, הבשורה בתיאורה. למעשה

 בניסוחו: או הטיפש־עשרה, בני דור של יאושו
 לדור שחסר הדבר אולי זה — אמיתי יאוש
 העלם בעמודי לה המתמוססת בשורה שלי.
 בבעיות מתמודד אורפז היה אילו שהרי וחבל,
 כותב של הדעת לעניות יוצר היה ועולמו, דורו

יצירות״מופת. אלה, שורות
 ובלתי מעולה, כישרון בעל הוא אורפז כאמור,

 מהמעולות תיאורית יכולת בעל סופר מנוצל,
 הוא שבו קטע ולדוגמה, הישראלית, שבסיפורת

 על מגלגל צמר־גפן, צובט אבא זו: יכולת ממצה
 האוזניים, את ומנקה הכדורי העט של החוד

 העולות, הגבות מראה ולפי לאט, קודח כשהוא
 אבל פקעת, מאותה צובטת אמא הנאה. בלי לא

 שלה, העדינים הנחירים את ומנקה אחר, בזמן
שולפת וכשהיא סיבובית, בתנועה זהיר־זהיר,

 מגיע, הוא לאן לולאה. כמו ארוך הוא הפתיל את
 באצבעות זה, כל הקטן. בחטמה הרוחות, לכל

שלה... היפות
 אחד שהיא לשינאת־הנשים, לחזור אם

 זה שמרכיב הרי דור־הפלמ״ח, סיפורת ממאפייני
 רק לא להמחשה מגיע אורפז, של בכתיבתו
 בסיטואציות גם אלא הנשים, גופות בתיאורי

 סתום היה בית־השימוש אבל כמו: מישניות,
 המגיעה שינאה מתים..., עכברים בטמפונים,

אפשרי. תיאור בכל כמעט ביטוי, לכדי
 של ברומן תהא אשר תהא האשה, השפלת

 הרומן, עמודי כל לאורך ונמשכת הולכת אורפז,
 אכה או אותה, אגרש אם כמו: בתיאורים וגם

 על אותי תלקק והיא תחזור, היא אותה,
 אוהבת היא בושה. לה אין כזאת. היא הברכיים.

 בעיטה לה תן נורמאלית. לא היא הלב. כל עם
ממנה... תתפטר ולא בפרצוף
 הגיבור־המספר יחסי במיכלול השיא, קטע

 לך איכפת לעתליה: בפנייתו הוא עתליה, ובין
 מובאת לאחר־מכן ומייד מאמי? לך שאקרא

 לפיצוץ במיקצת, אינפנטילית התייחסות
 המספר כאשר בגדה־המערבית, ראשי״הערים

 קודם היום. בדיחות מלא הטרנזיסטור מספר:
 ראש־העיריה ואחו״כך: הים. על צועדת אשה
 רגליה׳...־ על עמדה שכם רגליים,וכל בלי חזר

 הגיבור־המספר על המאפילה, אווילית בדיחה
 כוונותיו ושאר ובשטחים, בלבנון לשרת המסרב

הטובות.
 ניסיון הוא העלם, במהלך הצורם נוסף פרט

 שנות של בתל־אביב אורפז־אוורבוך של ההצערה
 שעורך עצמית, הצערה ניסיון ,80ה־

 דויד של סיפרו בעיקבות אורפז־אוורבוך,
 של הליליים הבילוי מקומות על אבידן

.80ה־ לשנות נכון תל־אביב,
 של התל־אביבית המיגי־אודיסיאה במיסגרת

 אבן־גבירול: לפאסז׳ מגיע הוא העלם, גיבור
 ואמא אבא שם הנטוש הפרדס את חיפשתי

 ורדי. של הרקוויאם לצלילי אותי יצרו
 שיפשפתי הםאםזי. בכניסות הסתובבתי

הבלטות... על סנדלים
 למרות לצבא, מתגייס הגיבור־המספר וכאשר

 של הזו האודיסיאה לה נמשכת שכול, אח היותו
עובר צבאי בכלא נעוריו. בעיקבות אורפז יצחק

 כל את לפענח, נועדה שכמו מינית הזיה הגיבור
 שאותה הומוסכסואלית, אמת או הזיה, קודמותיה,

 הידיים שתי את לי תפסו הם אורפז: מתאר
 ערום שאני וידעתי הברכיים על אותי והורידו
 מאחור... לתוכי שחדר האיש הוא ופליכס

מזדקן, סופר של פאתטי ניסיון הוא העלם

היגינס מחבר־מותחנים
מתוחכם עימות

 את ליטול לשמו, ראוי עורך וחסר רב״כישרון,
 שלו. העלומים לשימור כניסיון עצמו, כתיבת
 שבסופרי מהכישרוניים הוא אורפז, יצחק ושוב,

 יצירתי, צופן אותו לצערנו, המשולל ישראל,
 בעלת־ערך, להיות כתיבתו עשוייה שבאמצעותו

מצער. מצב וזה
 הזנחה, של רוח בהעלם שוררת כן, כמו

 :16 פרק את הפותח מישגה, אותה שמאפיין
 מה אמרתי נחמד. היה זה הדרך. בל רטנתי
 צורה לנו היו ומחאות הפגנות — ידעו שכולם

יוז, טד המיליארדר על מספרים בידור. של

של.שבתרבות״ בגיבור סיפחתי גאסטוונוםהישראלית החוויה
 הפרוסי את לאסור נאה לא המישסרה

 צבי אורי של שידו את שקרא פרי מנחם
 ב,שבתרבות הדרך ,קפיצת גרינברג

 שהמישטרה לכן מונן היה פרי בקאמרי.
 כאן היתה שלכאורה מכיוון ותפעל, תבוא
...173 סעיף ,1977 העונשין חוק של הפרה
 סדי שריפי אבל בעיתון. הידיעה אמרה כך
 גרינברג צבי אירי של שידו את קרא

 קטע פסילת לפרשת וכתגובה כהבעת־דיעה
 נשיא־ בהשראת משיח במחזה באלוהים, העוסק

הרצוג. חיים המדינה
 פרי, פרופ' של למארטירולוגיה זו נמייה

 הממשיל — גרינברג צבי אורי של שיר שקרא
 גס שהוא יהודים, מדם המשתכר לגוי אלוהים את

 עמו בני על המצווה הנוצרי, ישוע של אביו
 באמצע / לסוסיו ,טבעתפיה־ את ללקק היהודי

 רב סיפחתי קוריוז בבחינת היא — העולם:...
עניין.

 באילן פרי פרופי של זו מגוחכת היתלות
 לא גרינברג, צבי אורי של מדי(עבורו) הגבוה

 מכובדת בעמדה קריאה סימן עורך את העמידה
בישראל. חופש־ההבעה על מגן־אמת של

 שבתרבות באותה קורא היה פרי פרופי אם
 הכיפות חובשי בעות לאיר, יצחק של שירו את

 פירסמו שפרי שיר גוש־אמונים, של הסרוגות
של שירה את או קריאה סימן שלו בכתב־העת

פרי פרופסור־־גאסטרונום
עלוב תבשיל

 שזירת על 77 בעיתון שפורסם וילך יינה
 של במעשהו היה — ערוותה בשער תפילין

לשמו. ראוי אזרחי אומץ־לב בחינת פרי, פרופי
 את ועשה שהבין הבין(או לא פרי שפרופ׳ אלא
 הסיפרותית ליצירה לה שאין במתכוון^ שעשה

 להיתלות לעכשיו, נכון הישראלית, והשירית
 גרינברג. צבי כאורי באילן חופש־הביטוי. בנושא

 צבי אורי של שיר שלמיקרא ברור הרי עוד. מה
 של בישראל לעצור יעז לא איש גרינברג,
פרי. פחפי את הליכוד
 ברבים פירסם בתיחכומו, פרי פרום׳ אבל

 של משירו ולקרוא החוק, את לעבור שבכוונתו
מגוחך. ונראה נעצר, לא השיר, את קרא גרינברג,
 גאסטרונום הפך שבאחרונה פרי, פרופ׳

 על קלון שהביא עלוב, תבשיל בישל בעיתונות.
 עצמו רואה שפרי הישראליים. והשירה הסיפורת

כבודם. כמגן
 עצמו להפוך באמת רוצה פרי פרופ׳ אם

 את ויקרא לשבתרבות שיבוא מכובד, למארטיר
 שהוא תוך וולך, ויונה לאור יצחק של שירימו

 למפקד הקראתם רבר את לכן קודם מודיע
 פרי שפרופ' ספק, לי אין ואז, תל־אביב. מישטרת

 גם אלא — חובב וגאסטרונום פרופ׳ עור יהיה לא
מארטיר.

 — העבריים ההבעה וחופש העברית. והשירה
לבאריקדות. יגיעו


